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Roczne Sprawozdanie Fundacji  NiezaleŜnego śycia Osób Niepełnosprawnych HUSSAR 

dla Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

 za 2009 rok 

(podstawa prawna:  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r.. w sprawie ramowego 
zakresu sprawozdania z działalności fundacji.) 

 
1. Nazwa organizacji Fundacja  NiezaleŜnego śycia  Osób Niepełnosprawnych 

HUSSAR 
 

2, siedziba: kraj POLSKA,  
woj. ZACHODNIOPOMORSKIE,  
powiat M. SZCZECIN,  
miejsc. SZCZECIN 
adres: ul. Czwójdzińskiego 5 

 
3. data rejestracji w 

Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

30 września 2008 r 
(data utworzenia Fundacji: 28 sierpnia 2008 r.) 

 
4. numer KRS: 00003144744 

 
5.  NIP: 955-22-44-383 

 
6. REGON: 320578263 
 
7. dane dotyczące członków zarządu 

fundacji  
 

- PREZES ZARZĄDU Tomasz Rabiński  
- vice-PREZES ZARZĄDU Krzysztof Paweł Olkiewicz  
- vice-PREZES ZARZĄDU Marta Joanna Murawska  
- SEKRETARZ ZARZĄDU Maria ElŜbieta Nasiłowska   
- SKARBNIK ZARZĄDU Alicja Waluchowska  
KRS stan na dzień 11.02.2010r r. 
 
8. 

 
Cele Statutowe Fundacji (Art. 9. statutu Fundacji) : 
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Celem działalności  Fundacji jest  inicjowanie i popieranie wszelkich form niezaleŜnego 
Ŝycia osób niepełnosprawnych, a w szczególności: 
 

1. udostępnianie specjalistycznego transportu Osobom Niepełnosprawnym 
2. przydzielanie osobistego Asystenta Osobom Niepełnosprawnym 
3. powołanie ośrodka ( centrum) koordynacji działań wspierających realizacje idei 

niezaleŜnego Ŝycia osób Niepełnosprawnych 
4. inicjowanie zmian legislacyjnych z ułatwieniem niezaleŜnego Ŝycia Osobom 

Niepełnosprawnym 
 

Cele Fundacja realizuje poprzez: 
 

1. budowę systemu transportu umoŜliwiającego udostępnianie Osobom 
Niepełnosprawnym swobodne przemieszczanie się 

2. udostępnianie usług Osobistego Asystenta i promocji w tym zakresie  
3. organizowanie szkoleń: zawodowych i rozwojowych Osób Niepełnosprawnych oraz 

asystentów i opiekunów 
4. organizowanie szkoleń pracodawców związanych z zatrudnianiem Osób 

Niepełnosprawnych 
5. organizowanie sympozjów dotyczących pomocy dla Osób Niepełnosprawnych 
6. zapobieganie wykluczeniu społecznemu Osób Niepełnosprawnych w oparciu o 

programy Unii Europejskiej 
7. prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie sytuacji Osób 

Niepełnosprawnych oraz spraw związanych z ułatwianiem im Ŝycia codziennego, w 
tym zawodowego – w oparciu o programy Unii Europejskiej 

8. pozyskiwanie środków terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób 
Niepełnosprawnych objętych opieka Fundacji 

9. nieodpłatne uŜyczanie Osobom Niepełnosprawnym objętych opieka Fundacji 
sprzętu rehabilitacyjnego oraz innych środków terapeutycznych i rehabilitacyjnych 

10. dla realizacji swych celów Fundacja współpracuje z urzędami administracji 
państwowej i samorządowej, instytucjami, podmiotami gospodarczymi oraz innymi 
osobami prawnymi i fizycznymi, a takŜe środkami masowego przekazu. 
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9 zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów 
statutowych, a takŜe opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o 
skutkach finansowych, tj sprawozdanie merytoryczne z działalności statutowej 
Fundacji za rok 2009 

  

Celem działalności  Fundacji jest  inicjowanie i popieranie wszelkich form niezaleŜnego 

Ŝycia osób niepełnosprawnych, a w szczególności: 

1. udostępnianie specjalistycznego transportu Osobom Niepełnosprawnym 

2. przydzielanie osobistego Asystenta Osobom Niepełnosprawnym 

3. powołanie ośrodka ( centrum) koordynacji działań wspierających realizacje idei 

niezaleŜnego Ŝycia osób Niepełnosprawnych 

4. inicjowanie zmian legislacyjnych z ułatwieniem niezaleŜnego Ŝycia Osobom 

Niepełnosprawnym 

Działania Statutowe Fundacji w 2009r 

1. Spotkanie z Słuchaczami Studium Kierunek Asystent Osobisty Osoby 

Niepełnosprawnej w Szczecinie 14.02.2009r 

2.  Spotkanie organizacji Pozarządowych Pod Platanami 2009r W Szczecinie 

–Grupa Wolontariatu Fundacji pomaga zwiedzać teren  imprezy osobom 

niepełnosprawnym 31.05.2009r 

3. Wyjazd integracyjny „Wędrówki Hussara” do Ogrodu Dendrologicznego 

w Przelewicach 06.06.2009r 

4. Zakup chronionego serwera i powstanie nowej strony  

www.hussar.szczecin.pl 

5. Oznakowanie struktur wolontariatu- Wirtualne centrum rekrutacji 

6. Współdziałanie Grupy Wolontariatu Fundacji NiezaleŜnego śycia Osób 

Niepełnosprawnych „Hussar” z Fundacją Mam Marzenie „Dzień Marzeń” 

akcja profilaktyczna  na temat  badań zapobiegawczych nowotworów u 

dzieci 12.09.2009 

  

     Dokumentacja fotograficzna działań znajduje się na stronie:www.hussar.szczecin.pl 
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10 

 
 
informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 
  

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 

 
 
11 

 
odpisy uchwał zarządu fundacji za rok 2009 

  
 Załącznik nr 1 

 
12 informację o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł 

(np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z 
budŜetu państwa i budŜetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez 
fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; 
jeŜeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz 
procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do 
przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł 

 
Przychody Fundacji w 2009 roku wyniosły  7392,68 

w tym: dotacje i subwencje:               1000,00 

darowizny rzeczowe i finansowe : 4430,04 

                 wynik finansowy za 2008r  1926,87 

          pozostałe przychody:           35,81 

Wynik na działalności gospodarczej wyniósł:00,0 

 Zł   

 Zł   

 Zł   

 Zł   

 Zł   

 
  

 
13 informację o poniesionych kosztach na: 
 

 

a realizację celów statutowych w wysokości Zł 2249.55 
   
b Administrację Zł 1214,90 
   
c działalność gospodarczą, Zł 0,00 
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d 

 
pozostałe koszty operacyjne 

 
Zł 0.00 

   
e koszty finansowe  Zł 0,00 
 
 
14 Liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych 

stanowisk 

 
Fundacja nie zatrudniała pracowników. 

 
 
15 

 
Pozostałe informacje finansowe dotyczące: 
 

A udzielonych przez fundacje poŜyczkach pienięŜnych, z podziałem według ich wysokości, 
ze wskazaniem poŜyczkobiorców i warunków przyznania poŜyczek oraz z podaniem 
podstawy statutowej udzielania takich poŜyczek 

  
Fundacja nie udzielała poŜyczek.: 
 

B kwot ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku 
BGś ul Jagiellońska 97 70-435 Szczecin 

nr konta Bank BGś 78 2030 0045 1110 0000 0158 3390 

rachunek bieŜący -   3 874,55 złotych 

  
Fundacja  posiada lokatę bankową. 
 

lokata  Bank BGZ 972030 0045 1420 00000027 7060 

lokata – 2000,00 złotych,  

 Kasa fundacji : 
53,68 złotych 

 
C wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa 

handlowego ze wskazaniem tych spółek,  
  

Fundacja nie nabywała akcji ani obligacji. 
 

D nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie,  

  
Fundacja nie nabyła nieruchomości na cele statutowe. 
 

i nabytych pozostałych środkach trwałych, 
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Fundacja nie nabyła środków trwałych. 
 

j wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów statystycznych, 

  
wartości aktywów i zobowiązań na koniec roku wyniosła               zł 5928,23 

 
 
16 

 
dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe 
(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku 
finansowym tej działalności,  

  
Fundacja nie wykonywała usług zleconych. 

 
 
17 informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciąŜących zobowiązań podatkowych, 

a takŜe informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.  
  

Fundacja rozlicza swoje zobowiązania z tytułu podatków terminowo zgodnie z 
prawodawstwem polskim. 

 
18 czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona w fundacji kontrola, a jeśli 

była - to jej wyniki. 
  

W roku 2009  nie była przeprowadzona kontrola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Fundacja  NiezaleŜnego śycia  Osób Niepełnosprawnych HUSSAR 7

Fundacja  NiezaleŜnego śycia Osób Niepełnosprawnych HUSSAR 
ul. Czwójdzińskiego 5, 70-893 Szczecin, www.hussar.szczecin.pl. 

fundacja.hussar@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
Podpisy Członków Zarządu: 

- PREZES ZARZĄDU 

 
 
 

……………………………………………………….................. 
Tomasz Rabiński 

- vice-PREZES ZARZĄDU 

 
 
 

……………………………………………………….................. 
Krzysztof Paweł Olkiewicz 

- vice-PREZES ZARZĄDU 

 
 
 

……………………………………………………….................. 
Marta Joanna Murawska 

- SEKRETARZ ZARZĄDU 

 
 
 

……………………………………………………….................. 
Maria ElŜbieta Nasiłowska 

- SKARBNIK ZARZĄDU 

 
 
 

……………………………………………………….................. 
Alicja Waluchowska 

 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 sprawozdania rocznego fundacji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Fundacja  NiezaleŜnego śycia  Osób Niepełnosprawnych HUSSAR 8

Fundacja  NiezaleŜnego śycia Osób Niepełnosprawnych HUSSAR 
ul. Czwójdzińskiego 5, 70-893 Szczecin, www.hussar.szczecin.pl. 

fundacja.hussar@gmail.com 

 
 
Odpisy uchwał zarządu fundacji za rok 2009 
 
 
 
W roku 2009 Zarząd Fundacji śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR podjął następujące 
uchwały: 
 

 

 

 
1. Uchwała Zarządu Fundacji w sprawie rocznych prognozowanych kosztów stałych Fundacji bez kosztów wynajmu i 

ubezpieczeń oraz zatrudnienia na 2009 r. 

2. Uchwała Zarządu Fundacji w sprawie przedłuŜenia umowy o prowadzenie księgi rachunkowej Fundacji przez biuro 

rachunkowe D&J Karczewska na 2009r 

3. Uchwała Zarządu Fundacji w sprawie podjęcia działań zmierzających do pozyskania staŜystów do pracy w Fundacji 

finansowanych ze środków powiatowego urzędu pracy i zatrudnieniu finansowanym w ramach albo robót 

publicznych lub prac inwestycyjnych.  

4. Uchwała Zarządu Fundacji w sprawie podjęcia działań zmierzający do tworzenia szkolnych i akademickich kół 

wolontariatu Fundacji Hussar a takŜe pozyskiwania wolontariuszy ochotników róŜnych specjalności.. Uchwała 

Zarządu Fundacji w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości. 

5. Uchwała Zarządu Fundacji w sprawie podjęcia działań zmierzających do nawiązania kontaktów z placówkami 

kształcenia medycznego i opiekuńczego 

6. Uchwała Zarządu w sprawie warunków współpracy w programie „ Sięgnij po pomoc”. 

7. Uchwała Zarządu Fundacji w sprawie upowaŜnienia dla Prezesa Zarządu Fundacji do zwołania posiedzenia Rady 

Fundacji w terminie do 20.03.2009 r.  

8. Przyjęcie ZałoŜeń BudŜetu na rok 2009 

9. Uchwała Zarządu Fundacji w sprawie rozliczenia rocznego CIT  fundacji za 2008r i sprawozdania rocznego do 

Ministra Pracy i  Polityki Społecznej 

10. Uchwała Zarządu Fundacji w sprawie zatwierdzenia informacji dodatkowej o rozliczeniu struktury kosztów 

działalności fundacji za 2008r jako załącznika  sprawozdania rocznego do Ministra Pracy i  Polityki Społecznej 

11. Uchwała Zarządu Fundacji śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Przewodniczącemu do reprezentowania Fundacji przed Instytucjami Pośredniczącą i WdraŜającą 

POKL, w tym do złoŜenia oraz podpisania wniosku  o dofinansowanie projektu „Akademia Hussara”, jak równieŜ 

wykonywania wszelkich czynności związanych  z realizacją ww. projektu. 
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12. Zarządu Fundacji śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Prezesa  oraz Vice prezesa Fundacji do zawarcia umowy i zaciągania zobowiązań finansowych związanych z 

realizacją projektu „.Akademia Hussara”. 

13. Uchwała Zarządu Fundacji w sprawie powołania Specjalisty ds. wspomagania Zarządzania 

14. Uchwała Zarządu Fundacji w sprawie zakresu obowiązków Prezesa i Vice-Prezesa  

15. Uchwała Zarządu Fundacji w sprawie zakresu obowiązków Sekretarza 

16. Uchwała Zarządu Fundacji w sprawie zakresu obowiązków Skarbnika 

17. Uchwała Zarządu Fundacji w sprawie upowaŜnienia dla zarządu do zakupu lub pozyskania domeny i serwera 

fundacji 

18. Wnioski i dyskusja 

19. Uchwała Zarządu Fundacji w sprawie upowaŜnienia dla zarządu zawarcia umowy  o współpracy w zakresie promocji 

miasta w obszarze działalności statutowej Fundacji 

20. Uchwała Zarządu Fundacji w sprawie upowaŜnienia dla zarządu   do powierzenia organizacji Wyjazdu 

Integracyjnego „Wędrówki Hussara” Przelewice    2009 

21. Uchwała Zarządu Fundacji w sprawie zasad częściowej odpłatności za korzystanie z uczestnictwa w działaniach 

fundacji na rzecz osób Niepełnosprawnych. 

22. Uchwała Zarządu Fundacji w sprawie zasad korzystania z pomocy Wolontariatu Asystenta osobistego  

23. Uchwała Zarządu w sprawie  zasad oznakowania wolontariusza 

24. Uchwała Zarządu w sprawie  regulaminu wolontariatu 

25. Uchwała Zarządu do fundatora o podniesie składu Rady Fundacji 

26. Uchwała Zarządu Fundacji w sprawie upowaŜnienia dla zarządu do zawarcia otwarcia rachunku debetowego dla 

fundacji 

27. Zadania przewidywane do realizacji w ramach konkursu ofert lub zadania własnego fundacji 

28. Uchwała Zarządu Fundacji w sprawie zatwierdzenia  Przychodów i Wydatków Fundacji w okresie od 1.01.2009r do 

31.07.2009r 

29. Uchwała Zarządu fundacji o prognozowanych kosztach zatrudnienia 

30. Uchwała Zarządu fundacji o prognozowanych kosztach wynajmu lokalu 

31. Uchwała Zarządu w sprawie Polityki zatrudnienia 

32. Uchwała Zarządu Fundacji śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Przewodniczącemu do reprezentowania Fundacji przed Urzędem 

Miejskim w szczecinie w sprawie konkursu ofert BOP/SP/2009/081 otwarty konkurs ofert na 

realizacje działania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczy 

dwóch wniosków złoŜonych przez fundację z własnej inicjatywy” Urodziny Hussara czyli 
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propagowanie wolontariatu i idei NiezaleŜnego śycia Osób Niepełnosprawnych” oraz Hussar w 

Świątyniach sztuki ‘ zorganizowane wyjścia do kina teatru i opery dla osób niepełnosprawnych w 

tym do złoŜenia oraz podpisania wniosku o dofinansowanie wyŜej wymienionego  projektu  jak 

równieŜ wykonywania wszelkich czynności związanych  z realizacją ww. projektu. 

33. Uchwała Zarządu Fundacji śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Prezesa  oraz Skarbnika  Fundacji do zawarcia umowy i zaciągania zobowiązań finansowych 

związanych z realizacją projektu Urodziny Hussara czyli propagowanie wolontariatu i idei NiezaleŜnego śycia Osób 

Niepełnosprawnych” oraz Hussar w Świątyniach sztuki ‘ zorganizowane wyjścia do kina teatru i opery dla osób 

niepełnosprawnych 

34. Zatwierdzenie sytuacji finansowej fundacji za sierpień 2009r 

35. Zatwierdzenie nowej stawki za usługę księgową 

36. Uchwała Zarządu Fundacji w sprawie przyjęcia rezygnacji p. Alicji Osenkowskiej z funkcji Sekretarza Fundacji 

37. W sprawie wykorzystania dotacji z urzędu miasta  z wydziału promocji miasta 

38. W sprawie Objęcia Stanowiska Sekretarza Zarządu Fundacji oraz zmianie  listy członków zarządu  uprawnionych do 

reprezentacji fundacji na zewnątrz 

 

 
Wymienione wyŜej chwały podjęto w ciągu  2009 roku w tym omyłek w numeracji są 3  

1. w lutym brakuje numeracji uchwały nr 9 
2. w kwietniu i w maju nastąpiło zdublowanie numeracji uchwały nr 19 
3. w czerwcu i sierpniu nastąpiło zdublowanie numeracji uchwały nr 27 
 

treść uchwał pozostaje bez zmian. 
 

Podpisy Zarządu: 

………………….. …………………. ……………………. ……………………. 
 Tomasz Rabiński Marta Murawska Alicja Waluchowska Maria ElŜbieta Nasiłowska 

 

………………… 
Krzysztof   Olkiewicz 

 

 

 

 
Oryginały dokumentów znajdują się w siedzibie fundacji 

 


